
Mateřská škola Ivanovice na Hané, 
 Mlýnská 366, příspěvková organizace 

ZPŮSOB A ROZSAH ÚHRAD ZA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ 

1. Platbu školného + stravného MŠ provede zpětně, do 15. dne následujícího měsíce, inkasem. 

K TOMUTO ÚČELU JE NUTNÉ SI VE VAŠÍ BANCE ZŘÍDIT SOUHLAS S INKASEM. 

číslo účtu naší mateřské školy je 27-3903310257/0100 

POTVRZENÍ O JEHO ZŘÍZENÍ SE JMÉNEM DÍTĚTE A S ČÍSLEM VAŠEHO ÚČTU ODEVZDAT 

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY DO 20. 9. 2022! 

2. Rodiče nově přijatých dětí musí na účet MŠ zaplatit zálohu ve výši 2000,-Kč do 29. 8. 2022, 
s uvedením jména dítěte do poznámky.  

3. Rodiče dětí, kteří již do naší MŠ docházejí musí na účet MŠ doplatit částku 1. 000,-Kč 
do 29. 8. 2022, s uvedením jména dítěte do poznámky. 

Uhrazení zálohy je podmínkou docházky do MŠ od 1. 9. 2022. Tato částka bude vrácena 
po ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ 

1. Děti se odhlašují telefonicky i formou SMS pouze na telefonní číslo 778 76 22 51 

Telefonicky nejpozději do 16, 30 hod. den předem nebo SMS/Whatsapp do 6, 30 hod. 

2.  Pokud dítě nebude řádně omluveno, bude strava plně účtována za cenu nedotované stravy. 

3. V případě, že dítě omluvíte jen na jeden den, bude další den automaticky přihlášeno! 

4. Když dítě onemocní např. na celý týden a bude omluveno od pondělí do pátku,  potom, pokud 
jej neomluvíte na následující týden, bude v pondělí v 7.00 hodin automaticky přihlášeno.   

5. Při náhlém onemocnění dítěte mají rodiče možnost si první den nemoci oběd vyzvednout 
u vchodu do školní kuchyně od 11.25 - 11.35, do vlastního jídlonosiče, který je řádně opatřen 
jmenovkou. Pokud rodič stravu na další den neodhlásí a dítě nebude přítomno v MŠ, bude ŠJ 
počítat plnou cenu stravy bez dotace. Podle platné vyhlášky o školním stravování, č. 107/2005 
Sb. §4 bod 9, může rodič odebrat oběd ze školní jídelny pouze první den neplánované 
nepřítomnosti v mateřské škole (tj. nemoc, lékař, apod.) na další dny mu bude účtována plná 
cena nedotované stravy. 

CENY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO 

Stravné * 3 - 6 let  7 let  

Přesnídávka  11 Kč 12 Kč 

Oběd 25 Kč 26 Kč 

Svačina 10 Kč 11Kč 

Stravné celkem /den 46 Kč  49 Kč 

Školné/měsíc 400,-  

*Ceny stravného jsou platné od 1.9. 2022. 

VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ 

Vedoucí školní jídelny: Jana Šubrtová, 771 22 88 60, e-mail: ucetni@msivanovicenahane.cz 


